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  מכון ירושלים
לאסטרטגיה ולביטחון
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רקע קצרנושאי התמחותהחוקר

גב' מיקי אהרונסון

maharonson@jiss.org.il

מדיניות רוסיה במזרח 
התיכון, יחסי צבא והדרג 

המדיני

שימשה במטה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה 
 כראש חטיבת מדיניות חוץ במזכירות המדינית. 

דוברת חמש שפות.

ד”ר אושרית בירודקר

obirvadker@jiss.org.il
מדיניות החוץ והביטחון 

של הודו

יזמית חברתית לשיפור רווחתה של קהילת יוצאי הודו 
בישראל. חוקרת מדיניות החוץ והביטחון של הודו, יחסי 

ישראל-הודו, וקשריה של הודו עם מדינות המפרץ הפרסי.

מר לייזר ברמן

lberman@jiss.org.il
תאוריה צבאית, 

כורדיסטן, מזה"ת

מומחה לתאוריה צבאית, כורדיסטן והמזרח התיכון. שימש 
מנהל המחקר של מכון אמריקן אנטרפרייז בוושינגטון. לימד 
באוניברסיטת צלאח-א-דין בארביל שבכורדיסטן העיראקית.

מר עומר דוסטרי

odostri@jiss.org.il

מדיניות חוץ וביטחון של 
ישראל, פוליטיקה מזרח 

תיכונית

התמחה במכון ללימודי ביטחון לאומי ובסדנת יובל נאמן 
למדע, טכנולוגיה וביטחון באוניברסיטת תל אביב. דוקטורנט 

באוניברסיטת בר-אילן.

ד"ר יגיל הנקין

yhenkin@jiss.org.il

צה"ל וצבאות ערב, 
היסטוריה צבאית 

מודרנית

היסטוריון צבאי, מתמחה בלחימה בשטח בנוי ובלוחמה בלתי 
סדירה. מלמד בפו"מ.

מר דוד מ' וינברג

dweinberg@jiss.org.il

יחסי ישראל-ארה"ב 
וקנדה, יחסי ישראל-

תפוצות, ירושלים

סגן נשיא המכון. לשעבר רכז הפורום העולמי נגד אנטישמיות 
בלשכת רוה"מ, דובר מרכז בגין-סאדאת למחקרים 

אסטרטגיים, דובר אוניברסיטת בר-אילן ודובר כנס הרצליה. 
בעל טור מדיני בעיתונים ג'רוזלם פוסט ו-ישראל היום.

ד”ר חי איתן כהן ינרוג'ק

hyanarocak@jiss.org.il
תורכיה המודרנית

עורך Turkeyscope מטעם מרכז דיין ללימודי מזרח תיכון 
ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.

ד”ר אודי לוי

ulevi@jiss.org.il
לוחמה פיננסית

שירת במשך שלושים שנה בשורה רחבה של תפקידים 
באגף המודיעין בצה"ל, במינהל האזרחי ביהודה ושומרון, 

במועצה לבטחון לאומי, ובמשרד ראש הממשלה.

 אל"מ )מיל'( ד"ר 
ערן לרמן

elerman@jiss.org.il

העולם הערבי 
והאסלאמי, יחסי 

ישראל-ארה"ב, תורכיה 
ומדינות אגן הים התיכון

סגן נשיא המכון. שימש כסגן למדיניות חוץ ועניינים 
בינלאומיים במועצה לביטחון לאומי, וכבכיר באמ"ן.

ד"ר איימן מנצור

amansour@jiss.org.il

פוליטיקה בין-ערבית, 
הזירה הצפונית 

ואסטרטגיה אזורית

שירת 13 שנים במטה לביטחון לאומי במשרד ראש 
הממשלה במגוון תפקידים, האחרון בהם כרח"ט מזה"ת 

ואפריקה.
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ד”ר יוסי מנשרוף

ymansharof@jiss.org.il

איראן המהפכנית, 
האסלאם השיעי 

הפוליטי, רשתות שיעיות 
טרנס-לאומיות.

 חוקר במרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי. 
 שימש כחוקר במכון ממר"י וחוקר מימון טרור במשרד עו"ד

.MM-LAW

ד"ר עמנואל נבון

enavon@jiss.org.il

 יחסי ישראל-אירופה, 
הסכסוך הישראלי-

פלסטיני, שוק האנרגיה 
העולמי

מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב ובמרכז 
 הבינתחומי הרצליה. פרסם שלושה ספרים. 

דובר אנגלית, צרפתית, עברית, גרמנית ואיטלקית.

ד"ר יונתן ספייר

jspyer@jiss.org.il
מומחה לסוריה, עיראק  

וכורדיסטן

אחד המומחים המערביים/הישראליים המעטים אשר סיירו 
סיור מקיף בסוריה, בעיראק ובכורדיסטן בשנים האחרונות. 
בעל תואר דוקטור ביחסים בינלאומיים מ-LSE ותואר שני 

בלימודי מזרחנות מ-SOAS בלונדון. 

 אלוף )מיל'( 
יעקב עמידרור

yamidror@jiss.org.il

 רוסיה, איראן, חיזבאללה, 
יחסי ישראל-ארה"ב, 

ביטחון לאומי

עמית בכיר במכון ע"ש רוסהנדלר. שימש כיועץ לביטחון 
לאומי וראש המל"ל, מפקד המכללות הצבאיות, מזכיר צבאי 

לשר הביטחון וראש חטיבת המחקר באמ"ן.

פרופ' אפרים ענבר

einbar@jiss.org.il

האיום האיראני, הסכסוך 
הישראלי-פלסטיני, יחסי 

ישראל-ארה"ב, יחסי 
ישראל-תורכיה

נשיא המכון. המייסד של מרכז בגין-סאדאת למחקרים 
אסטרטגיים ומנהלו במשך 23 שנים. חיבר חמישה ספרים 

ומאות מאמרים.

מר אלכסנדר ב' פבזנר

apevzner@jiss.org.il
סין ומדיניות החוץ של 

סין
 מנהל המרכז לתקשורת סינית במכללה לִמנהל. 

דובר סינית ורוסית.

ד"ר דוד קורן

dkoren@jiss.org.il
ירושלים, מזרח ירושלים, 

ערביי ישראל

מנהל את תוכנית החומש של משרד החינוך במזרח 
ירושלים. לשעבר היועץ לראש עיריית ירושלים לענייני 

ערבים ומזרח ירושלים, ראש ענף המזה"ת במועצה לביטחון 
לאומי וקצין באמ"ן.

ד"ר יהושע קרסנה

jkrasna@jiss.org.il
פוליטיקה ואסטרטגיה 

בעולם הערבי

ניהל מחלקת מחקר במשרד ראש הממשלה אשר הגישה 
 ניתוח אסטרטגי, פוליטי וכלכלי של העולם הערבי. 

שירת בשגרירות ישראל בקנדה ובירדן. מרצה באוניברסיטת 
ניו יורק ובאוניברסיטת תל אביב.

ד"ר עוזי רובין

urubin@jiss.org.il
איום הטילים, הגנה מפני 

טילים, תעשיות צבאיות

 המייסד של מנהלת ההגנה מפני טילים במשרד הביטחון 
 )מנהלת "חומה"( ואחראי לפיתוח וייצור מערכת החץ. 

פעמיים חתן פרס ביטחון ישראל.


